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हा एका दडलेल्सया िजिन्यािा नकाशा आहे. फार वर्ाांपूवी सागरी 
िाि ेअसे नकाश ेबनवत. आपला सोने-िवाहहऱयािंिा िजिना आपण 
कुठे पुरला यािी ओळि पर्ावी, म्हणून ते नकाशा बनवत. या 
िजिन्याच्या नकाशावर हदलेल्सया हदशािंि ेपालन करणे सोपे असते. 
तुम्ही ्वत:ही ते सहि वाि ूशकता.  

प्रमुि बिंदरापासून रे्कडीवर िालत िा. 
मोठ्या िडकाकडून डावीकड ेवळा आखण 
सरळ वीस पावलिं िाला. पुढे र््याला फार्ा 
फुर्तो. ततथनू उिवीकड ेवळा. दहा पावलिं 
िालल्सयावर र््याच्या डाव्या बािूला एक 
ओकि ेझाड हदसते. झाडाच्या बुिंध्यावर जिथे 
िे.आर. ही अक्षरे कोरली आहेत ्या बािुस 
झाडाशिेारी िार फूर् िोल िोदा.    

प्रमुि बिंदर 

िजिन्यािा नकाशा 

इथे िोदा 
मोठा  
िडक 

र््यातील  
फार्ा रे्कडी 



हा वेगळ्या प्रकारिा नकाशा आहे. हा एका शहरािा नकाशा 
आहे. बाणाि ेर्ोक उत्तर हदशा कुठे आहे, हे दशबवते. काळ्या 
रिंगात रिंगवलेल्सया घराि ेतोंड उत्तरेकड ेआहे. बाणाि ेर्ोक 
्याि हदशते असल्सयामुळे तुम्ही हे सहि ओळि ूशकता.  

उत्तर हदशचे्या ववरुद्ध ्थानावर दक्षक्षण हदशा आहे. नदीवरील 
पूल घराच्या दक्षक्षणेस आहे. नदी पुलािाली उत्तरेकडून 
दक्षक्षणेकड ेवाहाते.     



या नकाशात एक चिन्हसिूी आहे. सूिीतून आपल्सयाला 
पुढे हदल्सयाप्रमाणे माहीती ममळत:े 

शाळा आखण रेल्सवेमागब शोधा. ववमानतळ, ओढा, नदी, 
पूल आखण दलदल शोधा.  

 

रेल्सवेमागब 
शाळा 
ओढा 
दलदल 

पूल 

ववमानतळ 

नकाशावर िऱया व्तू लहान आकारात दािवतात. कारण 
्यािंिा िरा आकार दािवण्यास कागद लहान पडतो. या 
नकाशात दािवलेला एक इिंि म्हणिे प्र्यक्षात एक मैल 
िमीन आहे. म्हणून या नकाशािी मोिपट्टी एक मैलासाठी 
एक इिंि आहे, असे आपण म्हणतो.  

शाळेपासून ववमानतळापयांत ककती इिंि होतात, 
ते मोिा. मग इिंिाि ेमैलात रुपािंतर करा. 
्यावरून शाळेपासून ववमानतळाि ेिरे अिंतर 
तुम्हाला कळेल.  

झाड ेककिं वा झुडपे 

पवबत 

ििब 
पक्का र्ता 
कच्िा र्ता 
नदी 
 

 

 

 



प्र्येक नकाशािी मोिपट्टी वेगळी असते.  एक इिंि 
म्हणिे, 10 मैल, 20 मलै ककिं वा शकेडो मैलही असू 
शकतात. अिंतराळाच्या नकाशात एक इिंि म्हणिे 
लक्षावधी मैल असू शकतात.  



फायर ब्रिगेड  

तुम्ही आपल्सया आिुबािूच्या पररसरािा नकाशा काढू 
शकता. ्यात तुमि ेघर, शाळा, तुमि ेआवडते दकुान 
यािंना वेगवेगळ्या चिन्हािंनी दािवा. तुम्ही ्यात फायर 
ब्रिगेड, पोलीस ्रे्शन, हॉ्पीर्ल आखण बगीिा या 
िागािंिी भर घालू शकता. िवळपास नदी, पवबत ककिं वा 
ओढा असेल तर तेसुद्धा तुम्ही नकाशावर दािवू शकता.    

पोलीस ठाणे 

आइ्ीलम 



चिन्हसिूी  

तुमिे घर 

तुमिी शाळा 
फायरब्रिगेड 

बगीिा 
पोलीस ठाणे 

हॉ्पीर्ल 

आवडत ेदकुान 

नदी 

मखु्य र्ता 



हा सिंपूणब िगािा नकाशा आहे. 
तुम्ही कुठे आहात ते शोधा.  

ऑ्रेमलया 

उत्तर  
अमेररका 

दक्षक्षण  
अमेररका 

आकिका 

युरोप 

आमशया 



हा िगातील एका ववमशष्ट भागािा नकाशा आहे.  
हा उत्तर अमेररका ििंड आहे.  
्यात अमेररकेिी सिंयुक्त सिं्थाने शोधा.  



हा अमेररकेिी सिंयुक्त सिं्थाने यािा 
नकाशा आहे. तुम्ही कोण्या 
राज्यात राहाता ते शोधा.  



हा कॅन्सस राज्यािा नकाशा आहे.  
्यात ववचिर्ा हे शहर शोधा.  



हा ववचिर्ाच्या एका भागािा नकाशा आहे. यात इ्रे्ले ्रीर् शोधा.  

तुम्ही राहाता तेथील र्ता तुमच्या शहराच्या नकाशात तुम्हाला 
सापडले.   

नकाश ेअनेक प्रकारि ेअसतात –  िगाि,े ििंडािंिे, देशािंि,े 
राज्यािंि,े शहरािंि,े गावािंि,े गल्सल्सयािंि,े पररसराि.े 

इतरही अनेक प्रकारि ेनकाश ेअसतात.  



हा र््यािंिा नकाशा आहे. एक हठकाणाहून दसुऱया 
हठकाणी िाण्यासाठी यािा उपयोग होतो. यात ववचिर्ाहून 
र्ोपेकाला िाण्यािा र्ता शोधा. तुम्ही एम्पोररयािवळून 
िाल. ववचिर्ा ते र्ोपेका प्रवासात तुम्ही ककती मैल अिंतर 
कापले, हे मोिपट्टी वापरून शोधा.   



मॅसेच्युसेट्स उपसागर 

हा ववमानमागाबिा नकाशा आहे. ववमाने आकाशात 
कोण्या मागाबवरून प्रवास करतात, हे तुम्ही यात 
बघू शकता. तुम्ही िममनीवर एका हठकाणाहून 
दसुऱया हठकाणी िाण्यासाठी िसे र््यािंिा वापर 
करता तसेि वैमातनक आकाशात या मागाांिा 
उपयोग करतात.. 

उतरण्याि ेक्षेत्र 

अडथळे 

रेडडयो पल्सला 
तनयिंत्रण क्षेत्र 

1200 फूर् 



तुमच्या शहरातील पाण्याच्या पाइपािंिाही नकाशा 
असतो. पाइप तुर्ला, फुर्ला तर दरुु्त करणारा 
कारागीर नकाशा बघतो. पाइप शोधण्यासार्ी र्ता 
कुठे िोदायिा, हे ्यातून ्याला कळते.  

पुढल्सया पानावर एक कृर्ी नकाशा आहे. 
चिन्हसूिीकड ेपाहून तुम्ही ओळि ूशकता कल 
मका कुठे उगवला आहे, कापसाि ेउ्पादन कुठे 
घेतले आहे, झाड-ेििंगले कुठे आहेत आखण 
भुईमुगािी लागवड कुठे केली आहे.   



मका 

कापूस 

भुईमगू 

ििंगल  



रमशया  

बेररिंगिी सामदु्रधनुी 

अला्का  

अला्का  

हा समुद्रािा नकाशा आहे. पाणी ककती िोल आहे, ते या 
नकाशावरून कळते. पाण्यािाली पवबत आखण दऱया कुठे 
आहेत, ते या नकाशात हदसते. पाणबुड ेसमुद्रात िातात 
तेव्हा या नकाशािी मदत घेतात.  

महासागरािी िोली फुर्ािंमध्ये.  



हा आभाळातील ताऱयािंिा नकाशा आहे. या नकाशाच्या 
मदतीने तुम्ही तारे आखण नक्षत्र ेशोध ूशकता. 
अिंतराळवीर ताऱयािंच्या नकाशािी मदत घेतात.  



पेरोल पिंपावर तुम्हाला आपल्सया राज्यातील 
र््यािंिा नकाशा हदसतो. ्यात तुम्ही कुठे आहात, 
ते शोधा. पुढिा प्रवास कोण्या मागाबवरून 
करायिा, ते नकाशात बघा. आता तुम्ही नकाशािे 
वािन करत आहात.  


